
 

 

 

                   ВТОРО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 

                  
 

Бул. “ТРАЙКО  КИТАНЧЕВ”   №   39  -  град    Търговище 

                                                       Директор – 6-48-93; Пом. -директори –6-49-60; Канцелария-6-48-94 

 е-mail: sou_2@abv.bg 

 

 
 

                           
 

 

 

1 
 

Регламент 
за провеждане на I училищен конкурс за добри педагогически практики на тема  

„Иновативни педагогически модели в съвременното образователно пространство“, 

посветен на Освобождението на Търговище 

 

 І. Общи положения: 

1. Конкурсът се организира в изпълнение на приетия план за квалификация на 

педагогическите специалисти. 

2. За провеждането на конкурса се създава петчленна комисия, утвърдена със 

заповед на Директора на училището, в която се включват: ПДУД, представители 

на РИО Търговище, главни учители, представител на УН.  

3. Материалите от конкурса се публикуват в електронен вариант. 

4. Конкурсът се организира ежегодно. 

ІІ. Цели: 

 да се стимулира творческата активност на педагогическите специалисти и 

развитието на училищната общност чрез подкрепа на взаимодействието и 

екипната работа 

 да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти 

 да се популяризира добрият педагогически опит 

 за се създават условия за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

педагогическите специалисти 

 да се засили взаимодействието между училището и заинтересованите страни за 

създаване и усъвършенстване на житейски умения на учениците 

ІІІ. Съдържание и организация 

1. Конкурсът се провежда в два панела: 

 обучителен – обучение на тема „Модели за описание на добри практики“ с 

председателите на МО и главните учители 

 конкурсен  –  резултати от получените конкурсни материали и представяне от 

участниците на добрите педагогически практики 

2.  Конкурсните материали се оценяват по следните критерии: 

Успешност/ефективност 

Новаторство /оригиналност 

Преносимост/приложимост  

Устойчивост/целесъобразност   

 

ІV. Технически изисквания: 
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 Материалите се изпращат на имейла на училището sou_2@abv.bg 

 Технически изисквания: шрифт - Times New Roman; обем - от 5 до 7 страници 

V. Условия за участие в конкурса: 

1. В конкурса могат да участват педагогически специалисти от училището - 

индивидуално или екипно. 

2. Конкурсните материали  да представят и описват реално постигнати резултати 

по учебни предмети или група предмети; в учебната и извънкласната дейност;  

работата на класния ръководител, на възпитателя и др. аспекти на 

педагогическата практика. 

3. Разработките да включват описание на методите и организацията, които са 

използвани. 

 

VІ. Срокове: 

 

1. Заявяване за участие в конкурса – до 24.01.2014 г. (заявка по образец) 

2. Изпращане на конкурсните материали – до 15.02.2014 г. 

3. Отчитане – месец март 2014 г. 

 


